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INFORMAÇÃO PESSOAL Bruno Miguel Gueifão Veríssimo 
 

 
Sexo    Masculino      | Data de Nascimento    19/08/1978        | Nacionalidade      Portuguesa 

EXPERIÊNCIA   

 

  

  

Desde Outubro de 2018 Consultor fiscal independente 
  
 ▪ Responsável pela prestação de serviços de consultoria fiscal a alguns dos maiores grupos 

portugueses da área não-financeira, nomeadamente na definição de estruturas adequadas de 
planeamento fiscal, a nível nacional e internacional 
 

▪ Enfoque especial na tributação internacional, nomeadamente na definição das estruturas de 
detenção e de financiamento de investimento estrangeiro em Portugal 
 

De Outubro de 2013 até 
Setembro de 2018 

Director da área de Corporate e International Tax 
 

KPMG & Associados, SROC, S.A., Lisboa (Portugal) 

▪ Responsável pela prestação de serviços de consultoria fiscal corrente a alguns dos maiores grupos 
portugueses, apoiando na definição de estruturas adequadas de planeamento fiscal, a nível 
nacional e internacional   
 

▪ Enfoque especial na tributação internacional, nomeadamente na definição de estruturas de 
detenção e de financiamento de investimento estrangeiro em Portugal  
 

▪ Gestão de projectos de M&A a nível nacional e internacional 
 

▪ Membro das equipas de Auditoria Interna e de Corporate Finance 

 

De Outubro de 2007 a Setembro 
de 2013 

Senior Manager - Tax 

 KPMG & Associados, SROC, S.A., Lisboa (Portugal) 

 ▪ Responsável pela prestação de serviços de consultoria fiscal corrente a alguns dos maiores grupos 
portugueses, apoiando na definição de estruturas adequadas de planeamento fiscal, a nível 
nacional e internacional   
 

▪ Enfoque especial na tributação internacional, nomeadamente na definição das estruturas de 
detenção e de financiamento de investimento estrangeiro em Portugal  
 

▪ Gestão de projectos de M&A a nível nacional e internacional 
 

▪ Membro das equipas de Auditoria Interna e de Corporate Finance 
 

▪ Membro da Iniciativa IberoAmerica da KPMG Internacional 
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EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO   

 

 

LÍNGUAS   

 

 
 

De Outubro de 2005 a Setembro 
de 2007 

Manager – Tax 

KPMG & Associados, SROC, S.A., Lisboa (Portugal) 

▪ Responsável pela prestação de serviços de consultoria fiscal corrente a alguns dos maiores grupos 
portugueses, apoiando na definição de estruturas adequadas de planeamento fiscal, a nível 
nacional e internacional   
 

▪ Enfoque especial na tributação internacional, nomeadamente na definição das estruturas de 
detenção e de financiamento de investimento estrangeiro em Portugal  
 

▪ Membro da equipa Global de Corporate Tax Services da KPMG 
 

▪ Membro da Iniciativa IberoAmerica da KPMG Internacional 
 

De Outubro de 2004 a Setembro 
de 2005 

Supervisor – Tax 

KPMG & Associados, SROC, S.A., Lisboa (Portugal) 

▪ Coordenação de diversos projectos de avaliação dos procedimentos adoptados em matéria fiscal 
no âmbito de serviços de auditoria e de compliance fiscal 
 

▪ Especialização na área de tributação internacional, nomeadamente na definição das estruturas de 
detenção e de financiamento de investimento estrangeiro em Portugal 

De Outubro de 2002 a Setembro 
de 2004 

Senior – Tax 

KPMG & Associados, SROC, S.A., Lisboa (Portugal) 

▪ Responsável pela realização de diversos projectos de consultoria e de compliance fiscal para 
grandes grupos da área não-financeira 
 

▪ Membro de diversas equipas de projectos de Forensic  

De Setembro de 2000 a 
Setembro de 2002 

Assistant – Tax 

KPMG & Associados, SROC, S.A., Lisboa (Portugal) 

▪ Membro de diversas equipas de projectos de consultoria e de compliance fiscal em grandes grupos 
da área não-financeira 
 

▪ Participação em diversos projectos de M&A 
 

De 1996 a 2000 Licenciatura em Gestão  |  Especialização em Finanças  

 

Instituto Superior de Economia e Gestão – Universidade Técnica de Lisboa 

Língua Materna Português 

  

Outra(s) língua(s) COMPREENSÃO  CONVERSAÇÃO 

ESCRITA 

Escuta  Leitura  Interacção  Fala  

Inglês C2 C2 C2 C2 C2 

Espanhol C1 B2 B1 B1 A2 

Francês B1 B2 A2 A2 A1 

 Níveis: A1/2: básico - B1/2: independente - C1/2 proficiente 
 


